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Andrzej Janus. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej - rocznik 1976. Przez
cały okres kariery zawodowej pracował w wojskowej i cywilnej służbie zdrowia.
Specjalizacja - pediatria I stopnia. W 1994r przeszedł na emeryturę wojskową i podjął
pracę jako pediatra w zakładzie opieki zdrowotnej. Zaczął w tym czasie interesować się
zagadnieniami związanymi z medycyną naturalną - odżywianiem, homeopatią,
ziołolecznictwem oraz stosowaniem suplementów żywieniowych. Ukończył II stopniowy,
dwuletni kurs z homeopatii dla lekarzy i farmaceutów, kilka kursów dotyczących
biochemicznego funkcjonowania organizmu. W 2001r zaprzestał wykonywania zawodu
lekarza medycyny akademickiej i całkowicie poświęcił się medycynie naturalnej. Autor
książek: "Nie daj się zjeść grzybom Candida" i "Postawiłem na zdrowie". Strona www.ja
nus.net.pl
Andrzej Janus o swojej drodze do medycyny naturalnej: 
Po dwudziestu latach pracy w zawodzie lekarza pediatry stwierdziłem z przerażeniem, że
stan zdrowia moich pacjentów, leczonych z powodu schorzeń alergicznych i
infekcyjnych systematycznie pogarsza się, mimo stosowania najbardziej nowoczesnej
farmakoterapii. Doszedłem do wniosku, że albo ja popełniam błędy w leczeniu, albo
niewłaściwy jest system leczenia stosowany w placówkach służby zdrowia. Zacząłem
dogłębnie analizować ten problem. 

      

  //       //       
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Jako bazę moich rozważań wybrałem astmę oskrzelową, gdyż stanowić może  ona
typowy przykład sposobu leczenia objawowego. Nie będę opisywał  etiologii dychawicy
oskrzelowej oraz skutków jakie ta choroba wywiera na  organizm, ale skupię się na
sposobie jej leczenia.
Doszedłem do wniosku, że wszystkie leki wyprodukowane przez przemysł 

farmaceutyczny do leczenia tego schorzenia mają działanie wyłącznie  objawowe i
niczego nie leczą. Ich stosowanie częściowo likwiduje skutki  postępującego procesu
chorobowego, opóźnia wytworzenia się  nieodwracalnych zmian w obrębie układu
oddechowego i pośrednio w  układzie krążenia.

 Oto przykłady:
1. Do likwidacji dołączającej się infekcji bakteryjnej, w trakcie  trwania astmy
oskrzelowej, używa się antybiotyków. Stosuje się je  powszechnie i zwykle bezzasadnie,
a nawet w przypadku błachej infekcji  kataralnej. Antybiotyki niszczą bakterie
chorobotwórcze i przy okazji  korzystne dla naszego zdrowia bakterie jelitowe.
Zaburzenia składu flory  bakteryjnej jelita grubego wykorzystują do swego rozwoju
drożdżaki  Candida. Osłabiony system odpornościowy organizmu nie jest w stanie 
zapobiec przekształceniu się ich w grzyby. Te natomiast wytwarzają  grzybnię, która
atakuje wszystkie tkanki organizmu i do astmy  oskrzelowej dołącza się nowa choroba -
grzybica Candida (kandydoza).  Poza tym antybiotyki pośrednio rozleniwiają i osłabiają
system  odpornościowy nie mobilizując go do zwalczania infekcji, spełniają więc  rolę
jego protezy. Sprawnie funkcjonujący organizm i w nim system  immunologiczny
powinien sam zlikwidować bakterie w wstępnym okresie  rozprzestrzeniania się infekcji
na cały organizm. W związku z tym,  działania lekarzy w początkowym okresie rozwoju
infekcji, powinny skupić  się na obserwacji i ewentualnym niesieniu pomocy choremu w
przypadku  istotnej dysfunkcji tego systemu ochrony. Producenci farmaceutyków oraz 
lekarze, utwierdzili nas w przekonaniu, że organizm sam nie poradzi  sobie z
rozwijającym się zakażeniem, i że antybiotyk stanowi jedyną  formę zwalczania wszelkich
chorób infekcyjnych.  Mało kto
zdaje sobie z  tego sprawę, że nasz organizm jest sam w stanie zwalczyć większość 
chorób oraz z tego, jak wielkie drzemią w nas zdolności do samonaprawy i 
samoregulacji. 
Nikomu nie zależy na przekazywanie informacji  społeczeństwu, dotyczących profilaktyki
pro-zdrowotnej oraz zagrożeń  związanych z coraz bardziej powszechnym stosowaniem
chemicznych leków  farmaceutycznych.

 Moim zdaniem, antybiotyki powinny być stosowane tylko w wyjątkowych  przypadkach,
kiedy mamy do czynienia z zaburzeniami pracy systemu  odpornościowego i grożącymi
powikłaniami związanymi z rozwojem  zakażenia.

 2. W celu zmniejszenia stanu zapalnego oskrzeli i oskrzelików używa się  preparatów
farmaceutycznych z grupy kromegenów, kromoglikanów oraz  sterydów. Zmniejszają
obrzęk śluzówki wyścielającej od środka ścianę  oskrzeli i tym samym poprzez
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zwiększenie ich drożności, ułatwiają  oddychanie. Nie leczą więc przyczyny
powstającego obrzęku ale  zmniejszają nasilenie objawów, które on wywołuje.

 3. Do usuwania lepkiego śluzu tworzącego się w procesie zapalnym  oskrzeli, służą
najróżniejsze preparaty chemiczne i roślinne. Mają także  tylko działanie objawowe i nie
likwidują przyczyny tworzenia się  nadmiernej jego ilości.

4. Działanie również objawowe maja preparaty rozszerzające skurczone  ściany oskrzeli,
spowodowane kaskadowo postępującą reakcją alergiczną.  Są to leki krótko i długo
działające, często ratujące życie. 

Chory na astmę oskrzelową, stosujący wyżej wymienione leki, jest do  końca swojego
życia skazany na ich używanie i to w coraz większej  ilości.

W trakcie czytania powyższego tekstu może nasunąć się  następujące pytanie: czy
można wyleczyć się z tej choroby? 
O ile  uwzględnimy fakt, że astma oskrzelowa jest jedynie zespołem objawów a  nie
chorobą, to likwidując ich pierwotną przyczynę, można doprowadzić do  całkowitego
wyleczenia lub poprawy ogólnego stanu zdrowia w przypadku  zmian utrwalonych w
układzie krążeniowo-oddechowym.

 Studia z zakresu stosowania leków homeopatycznych nauczyły mnie innego  spojrzenia
na problem choroby. Zadaniem lekarza jest ustalić, które  schorzenie było pierwotnym
źródłem choroby, a które następstwem tego  pierwszego. Jest to trudne, ale możliwe do
ustalenia. Mogę sobie  przypisać za sukces wyleczenie wiele dzieci z astmy oskrzelowej,
u  których nie doszło jeszcze do pojawienia się zmian utrwalonych  wieloletnim
przebiegiem choroby. W założeniach współczesnej medycyny  wydaje się to
nieprawdopodobne. 

Podstawowym warunkiem odzyskania pełnego  stanu zdrowia jest:
1. Zmiana sposobu odżywiania dostosowania do sposobu trawienia  składników
odżywczych przez dany organizm oraz szybkości przemiany  materii.
 2. Oczyszczenie przewodu pokarmowego poprzez odblokowanie kosmków  jelitowych
biorących udział w procesie wchłaniania składników  pokarmowych.
 3. Likwidacja pasożytów i ewentualnie grzybów.
 4. Usunięcie toksyn nagromadzonych w całym organizmie ale głównie w narządach
miąższowych - wątrobie, nerkach, śledzionie.
 5. Oczyszczenie układu krążenia ze złogów wapiennych i  cholesterolowych. Złogi
zmniejszają średnicę naczyń tętniczych i  żylnych, prowadząc do pogarszającego się
odżywienia i dotlenienia  tkanek.
 6. Uzupełnianie diety mikro i makroelementami, ewentualnie w razie  potrzeby -
witaminami, związkami pochodzenia roślinnego, aminokwasami,  nienasyconymi
kwasami tłuszczowymi. 

 Analizując sposób leczenia większości chorób, doszedłem do smutnego  wniosku, że
nie leczy się przyczyn ich wystąpienia ale ich objawy i lub  następstwa. Reklamy w
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środkach masowego przekazu nakłaniają ludzi do  leczenia objawów bólu głowy,
gorączki, bólu stawów, niestrawności,  objawów związanych z przekwitaniem, czyli -
powszechnej i masowej  konsumpcji niebezpiecznych dla zdrowia preparatów
chemicznych. Większość  z nich jest dostępna w aptekach bez recepty i nikogo nie
interesują  następstwa ich spożywania.

Przewlekła kumulacja w organizmie tych specyfików, osłabi w końcu nasz  system
odpornościowy. Wcześniej czy później, stanie się to przyczyną  przewlekłych chorób
określanych jako cywilizacyjnych i kolejnych wizyty u  lekarzy. Przepisywany jest
następny zestaw leków likwidujący poprzednie  objawy i następny tych poprzednich, i
tak dalej, i dalej.......

W miarę "postępów'' w leczeniu wzrasta ilość i nasilenie pojawiających  się negatywnych
objawów, określanych jako kolejne choroby. Byłem tego  nieświadomy podczas swojej
całej kariery zawodowej, lekarza medycyny  akademickiej.

  

Tagi: astma, astma oskrzelowa, leczenie astmy oskrzelowej, medycyna naturalna,
naturalne leczenie astmy oskrzelowej, dychawica oskrzelowa, asthma bronchiale,
choroby przewlekłe, choroby nieuleczalne,

   

  Jeżeli chcesz poczytać co mówi Wikipedia na temat Astma oskrzelowa zapraszamy
tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Astma_oskrzelowa
Najważniejsze jest to:
"Leczenie w astmie oskrzelowej jest ściśle uwarunkowane stopniem  ciężkości choroby.
Jest to leczenie, którego najważniejszym składnikiem  są różnorodne metody leczenia
przeciwzapalnego. W większości metody  lecznicze mają charakter objawowy i ze
względu na przewlekły charakter  choroby zwykle muszą być stosowane systematycznie
przez długi czas.  Opanowanie objawów chorobowych określa się mianem kontroli astmy
.
"
 czyli Astma oskrzelowa w najlepszym przypadku może być tylko KONTROLOWANA.

O możliwości wyleczenia - ani słowa.
Normalne. Po co wyleczyć, jak można leczyć i leczyć do końca.
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